BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NADE VŠECHNO VYVÝŠENÝ BŮH (GN 1,1–5)
Žijte jako děti světla!
Z dnešního textu si ukážeme jenom tři věci, které nám o Bohu říká
prvních pět veršů – uvidíme, jak od samotného počátku Bůh tvoří, dále
uvidíme, jak Bůh zjevuje – a podíváme se více na to, co všechno o sobě
Bůh zjevuje – a nakonec si všimneme, jak Bůh odděluje.
Text Písma – Genesis 1,1–5 ČEP:
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní

byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval
nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Otázky ke kázání:
1. Co znamená, že Bůh stvořil nebe a zemi?
2. Co si máme představit pod světlem, které Bůh stvořil?
3. Jaké Boží charakteristiky jsou v prvních pěti verších Bible?

ROZJÍMÁNÍ
 Proč je nutné rozjímat nad Božím slovem?

Biblické odkazy:
 Ž 1,2; Joz 1,8; Ž 2,1; Ž 38,12

I.

BŮH TVOŘÍ

 Jak Bůh od počátku tvoří?

Biblické odkazy:
 Ko 3,1–2; Ko 3,15–16; Ž 103,20; Žd 1,14; Zj 21,1nn; J 1,1.3; Ko 1,16

II. BŮH ZJEVUJE
 Co Bůh od počátku zjevuje?

Biblické odkazy:
 Job 40,2; Gn 1,31; Ef 2,10;

III. BŮH ODDĚLUJE
 Od čeho je Bůh sám oddělený?

Biblické odkazy:
 1J 1,5; J 1,4–5.9; J 8,12; Iz 9,1; Ko 1,13; 1Pt 2,9; Mt 5,14; 1Pt 1,23; 1J 3,1; Ef 2,4–5
Osmisměrka
ACER, AFTA, AFTY,
ALKOHOLISMUS, ARSEN, AULY,
BAČA, BENZIN, BRKO, BRUSEL,
CRAG, DELFÍNI, DVOREC, ELÁN,
ETICI, EURO, CHATAŘ, JEANS,
JÍCEN, JIKRA, KAFR, KÁPO, KMEN,
KMIT, LEDNICE, LIAT, LÍDR, MÁTA,
OJOJOJ, OKOP, OKYT, OVĚS,
POMŮCKA, POŘAD, SAKA, SMÍCH,
STANIOLY, TISY, ÚČTY, ÚJMA,
ÚPLNĚK, VESMÍR, VÍZA, VLNY,
ZKUMAVKA

Tajenka Žd 1,2
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online.
Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku.
Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Početný dav napadl modlitebnu v Čhattísgarhu
V neděli 29. srpna ráno se přibližně šedesát křesťanů účastnilo společné
bohoslužby, když do jejich modlitebny znenadání vtrhl více než stočlenný dav
odpůrců. Narušitelé skandovali hinduistické slogany, fyzicky napadali přítomné
křesťany, ničili hudební nástroje a také roztrhali a pošlapali Bibli. Nakonec v
budově rozmístili hinduistické modly a začali se jim klanět.
Při útoku byl napaden také pastor Kawalsingh Paraste a jeho rodina. Když se
někteří křesťané vetřelců ptali, co to má všechno znamenat, dostalo se jim
odpovědi, že (podle jejich názoru) každý, kdo se narodí v Indii, musí zůstat
hinduistou, a proto smí uctívat pouze hinduistická božstva.
Členové tohoto společenství se scházejí stále na stejném místě v osadě Polmi
již téměř dvacet let. Až dosud vycházeli s ostatními obyvateli dobře. Podle očitých
svědků útočníci dorazili ze sousední osady Bhejgár.

Dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou
chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou
udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je
ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
2. Petrův 3,5–7
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